
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 19/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 25 DE SETEMBRO 

DE 2009 

 

--------- No dia 25 de Setembro de 2009, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente 

da Câmara, Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, e dos Senhores Vereadores, Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto da 

Silva Frade, Victor Oliveira Santos e Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Senhor Francisco 

José Domingues Camarneiro, Coordenador Técnico. --------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 24 de 

Setembro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 133.799,45 €. A Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO - 

Presente o ofício n.º 332/09 EPNA, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 137/09, levantado contra o Sr. Jorge Emanuel 

Martins de Lima, residente na Rua do Pontão, n.º 186, Sangalhos, por proceder à realização de acampamento 

ocasional fora dos locais adequados à prática do campismo ou caravanismo, sem a necessária licença da Câmara 

Municipal para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício 

da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado de 12/08/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no 

montante de 4.000,00 € (quatro mil euros), para fazer face às despesas com o empreiteiro na obra de “Arranjo do 

Parque de Merendas de Sanchequias”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, um 

subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros), para fazer face às despesas com o empreiteiro na obra de 

“Arranjo do Parque de Merendas de Sanchequias”. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, que o presente subsídio será pago contra apresentação de documentos de despesa. ------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – CEDÊNCIA DE MATERIAIS - Presente o ofício da 



 
 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 07/08/2009, a solicitar à Câmara Municipal, a cedência de 

matérias para construção de muro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, os 

materiais necessários, para a construção do muro. ------------------------------------------------------------------------------ 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 27/08/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio, no valor de 13.221,76 € (treze mil duzentos 

e vinte e um euros e setenta e seis cêntimos), para pagamento da despesa com o alcatroamento no lugar de 

Carregosa, realizado na Rua do Loural. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ouca, um subsídio no 

valor de 13.221,76 € (treze mil duzentos e vinte e um euros e setenta e seis cêntimos), para pagamento da despesa 

com o alcatroamento no lugar de Carregosa, realizado na Rua do Loural. -------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, que o presente subsídio será pago contra apresentação de documentos de despesa. ------------- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Covão do Lobo, datado de 21/08/2009, a informar que negociou três parcelas de terrenos, junto da 

Lagoa do Moitão, com destino à construção de um Parque de Lazer. -------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que os terrenos foram negociados pelo valor de 15.500,00 € (quinze mil e quinhentos euros), 

pelo que solicita à Câmara Municipal, a atribuição de um subsídio no valor acima referido. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Covão do Lobo, um 

subsídio no valor de 15.500,00 € (quinze mil e quinhentos euros), destinado à aquisição de terrenos. ------------------ 

-------- Mais delibera, que o presente subsídio será pago contra apresentação de documentos de despesa. ------------- 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – TRANSPORTE - Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 14/09/2009, a solicitar um motociclo, para efectuar deslocações com as 

pessoas que prestam serviço na freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ceder à Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, um 

motociclo “Vespa”, com a matrícula LV-74-37, para efectuar deslocações com as pessoas que prestam serviço na 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - DUNAMEÃO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LOMBOMEÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO - Presente o ofício da Dunameão – Associação Cultural e Recreativa do Lombomeão, datado de 

11/08/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 € (trinta mil euros), destinado às obras da 

sede da associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais, devendo ser solicitado à Associação o ponto de situação dos trabalhos da construção da 

sede, respectivas despesas efectuadas até ao presente momento e o orçamento para a 2ª Fase da mesma. ------------- 



 
 
 
 
 
 

 

9 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – PLANO DE 

CONTINGÊNCIA - Presente o ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, datado 

de 20/08/2009, onde envia o Plano de Contingência da Gripe Pandémica dos Bombeiros Voluntários de Vagos. ---- 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

10 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – 

CONSTITUIÇÃO DE UM POSTO DE EMERGÊNCIA MÉDICA (PEM) - Presente o ofício da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, datado de 02/09/2009, a informar que no passado dia 28 de 

Agosto, assinou um protocolo com o INEM, para a constituição de um Posto de Emergência Médica, a sediar na 

Associação Humanitária de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que a ambulância INEM, está ao serviço desde as zero horas do dia 1 de Setembro do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

11 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – AQUISIÇÃO 

DE VIATURA OPERACIONAL PARA O COMANDO DE OPERAÇÕES TÁCTICAS - Presente o ofício da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, datado de 02/09/2009, solicita a atribuição de um 

subsídio para aquisição de uma viatura operacional para o comando de operações tácticas. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, no valor de 18.322,50 € (dezoito mil trezentos e vinte e dois euros e cinquenta 

cêntimos), destinado à aquisição de viatura operacional para o comando de operações tácticas. ------------------------ 

12 - AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES – CEDÊNCIA DE PARCELA - Presente o ofício de Agripino da 

Rocha Domingues, datado de 05/05/2009, residente na Avenida João Grave, n.º 460, Vagos, a solicitar à Câmara 

Municipal, a cedência de uma parcela de terreno com 280 m2, que confina com a Travessa Padre Vicente Maria da 

Rocha, o qual fazia parte do seu artigo matricial rústico com o n.º 738, da freguesia de Vagos. ------------------------- 

-------- Solicita ainda, uma certidão de ocupação administrativa, para efeitos fiscais e registais, onde se declare a 

ocupação daquela área para alargamento da via e a redução da área do citado prédio. ------------------------------------ 

-------- Informa ainda que a cedência é feita nas seguintes condições: ------------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal deverá aterrar, com inertes de qualidade, a frente do terreno, numa profundidade de 

15 metros, de modo a repor o acesso natural da via ao prédio; ----------------------------------------------------- 

2. Demanda uma indemnização no valor de 30,00 €/m2 (trinta euros por metro quadrado). ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com seis votos a favor (Sr. Presidente da Câmara Municipal Dr. 

Rui Miguel Rocha da Cruz, Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Eng.º Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira 



 
 

Domingues), e um voto contra (Sr. Fernando Ferreira Capela), indemnizar o Sr. Agripino da Rocha Domingues, 

pelo valor de 30,00 €/m2, pela cedência de 122 m2, o que perfaz a quantia de 3.660,00 € (três mil seiscentos e 

sessenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, aterrar a frente do terreno do requerente, numa profundidade de 15 metros. --------------------- 

13 - ACÚSTICA MÉDICA – RASTREIO AUDITIVO GRATUITO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO - 

Presente o ofício de Acústica Médica, datado de 10/09/2009, a informar que está a levar efeito uma Campanha 

Nacional de Rastreio Auditivo, dispondo de uma Unidade Móvel de Rastreio, devidamente equipada, pelo que 

solicita autorização para realizar uma acção de rastreio em Vagos, bem como uma campanha de publicidade, no 

próximo dia 27 de Outubro, e ainda para a realização de um rastreio auditivo gratuito, junto ao Palácio da Justiça, 

no período das 09:00 horas às 18:00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pedido. ----------------------------------------------- 

14 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR A 100% PARA A ALUNA ÂNGELA 

MARIA MOREIRA LEITE DA SILVA, QUE FREQUENTA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - 

Presente a informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datado de 18/09/2009, que anexa a 

informação social da aluna mencionada em epígrafe, que frequenta a Escola Secundária de Vagos “Ensino 

Secundário”, e que solicita o pagamento dos transportes escolares a 100%. ------------------------------------------------ 

-------- Mais informa que face ao rendimento mensal per capita, do agregado, a mesma necessita do apoio no 

pagamento nos transportes escolares a 100%, no corrente ano lectivo. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comparticipar o passe escolar a 100%, da aluna 

mencionada em epígrafe, nos termos do parecer da informação técnica datada de 18/09/2009. -------------------------- 

15 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR A 100% PARA A ALBA MARINA 

NEVES DE JESUS, QUE FREQUENTA O COLÉGIO DE CALVÃO - Presente a informação da Técnica de 

Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datado de 18/09/2009, que anexa a informação social da aluna mencionada em 

epígrafe, que frequenta o Colégio de Calvão “Ensino Secundário”, e que solicita o pagamento dos transportes 

escolares a 100%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa que face ao rendimento mensal per capita, do agregado, a mesma necessita do apoio no 

pagamento nos transportes escolares a 100%, no corrente ano lectivo. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comparticipar o passe escolar a 100%, da aluna 

mencionada em epígrafe, nos termos do parecer da informação técnica datada de 18/09/2009. -------------------------- 

16 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR A 100% PARA O ALUNO RICARDO 

FILIPE JESUS SOUSA, QUE FREQUENTA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - Presente a 

informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datado de 18/09/2009, que anexa a informação social 

do aluno mencionado em epígrafe, que frequenta a Escola Secundária de Vagos “Ensino Secundário”, e que 



 
 
 
 
 
 

 

solicita o pagamento dos transportes escolares a 100%. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais informa que face ao rendimento mensal per capita, do agregado, o mesmo necessita do apoio no 

pagamento nos transportes escolares a 100%, no corrente ano lectivo. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comparticipar o passe escolar a 100%, do aluno 

mencionado em epígrafe, nos termos do parecer da informação técnica datada de 18/09/2009. ------------------------- 

17 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 11/09/2009 a 

24/09/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - FORNECIMENTO DE BETÃO BETUMINOSO - CAMADA DE DESGATE - SEM TRANSPORTE – 

RATIFICAÇÃO - Presente a Minuta do Contrato Escrito do Fornecimento de Betão Betuminoso, Camada de 

Desgaste, Sem Transporte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 

de 15/09/2009, que aprovou o contrato escrito do fornecimento de Betão Betuminoso, Camada de Desgaste, Sem 

Transporte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-2/2008 – 

APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIROS - Presente a informação técnica datada 09/09/2009, a informar que 

não vê inconveniente a aprovação dos Subempreiteiros propostos para a Empreitada em epígrafe, face ao parecer 

da Fiscalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os Subempreiteiros propostos para a Empreitada 

em epígrafe, de acordo com a informação técnica, datada de 09/09/2009. -------------------------------------------------- 

3 - “DRENAGENS DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL” – PROC.º N.º 6.2.2-08/2008 – 

ADJUDICAÇÃO – Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, de 24/04/2009, relativa à intenção de 

declarar a caducidade na adjudicação da empreitada referida em epígrafe, e de acordo com os pareceres da Divisão 

Jurídica, delibera a câmara Municipal, por unanimidade, declarar a caducidade da adjudicação. ------------------------ 

-------- Mais delibera, unanimemente, notificar o empreiteiro e restituir a garantia bancária entregue para prestação 

de caução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 



 
 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - 13.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO - Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 13ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 85.000,00 

€, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - 11ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2009 – 

RATIFICAÇÃO - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 11ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 28.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 

1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ----------------------------------------------------- 

3 - 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO – O Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, apresentou a 3ª Revisão ao Orçamento da 

Despesa para o Ano de 2009, no valor global de 8.000,00 € de inscrições/reforços e de diminuições/anulações, 

documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ---------------------------------- 

4 - ANTÓNIO FERREIRA GOMES - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 44/75 – Presente o processo 

de loteamento urbano, de que é requerente António Ferreira Gomes, residente na Rua do Palhal, n.º 74, lugar de 

Palhal, freguesia de Ponte de Vagos, que requer a recepção definitiva das obras de urbanização e respectiva caução 

da garantia bancária, ao qual foi atribuído o alvará de loteamento n.º 44/1975, de 15 de Setembro de 1975, informa 

ainda, que as obras de urbanização se encontram concluídas desde de 4 de Janeiro de 2002. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, e aceitar a recepção 

definitiva das obras de urbanização e libertar a caução no valor de 1.446,52 e (mil quatrocentos e quarenta e seis 

euros e cinquenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MIGUEL ÂNGELO FERREIRA VICENTE - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 119/2009 – 

Presente o processo de obras particulares, de que é requerente Miguel Ângelo Ferreira Vicente, residente na Rua 

Dr. Sá Carneiro, n.º 18, lugar de Lameiro da Serra, freguesia de Santo António de Vagos, que requer licença 



 
 
 
 
 
 

 

administrativa para construção de Stand de exposição para comércio de veículos, num terreno sito no gaveto da 

E.N. 109 com a Rua Soares Pinto, no lugar de Quinta, da referida freguesia. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto do requerente, uma vez que a edificação 

agora proposta, se localiza a uma distância ao eixo da E.N. 109, superior à que foi considerada pelo E.P., aquando 

do parecer emitido anteriormente quanto à construção de muros e edificação. --------------------------------------------- 

6 - FERREIRAS, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 22/89 – Presente o processo de loteamento 

urbano, de que é requerente a firma Ferreiras, Lda., com sede na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-

Hora, que requer a libertação da garantia bancária, destinada a garantir a boa execução das obras de urbanização, 

do processo de loteamento, com alvará n.º 22/89. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, apenas receber as obras de urbanização referentes à 

Praceta confinante ao Entroncamento das Ruas 6 e 16, sem restituição da garantia bancária, de acordo com a 

informação técnica datada de 16/07/2009. --------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ZÉLIA PAULA MÓNICA FILIPE – RECLAMAÇÃO – No seguimento da vistoria realizada pela Comissão 

de Vistorias de Salubridade e Segurança, que reporta três problemas existentes, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, notificar os proprietários para: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1. No prazo de 5 dias úteis, proceder à vedação do prédio abandonado, localizado a nascente do bloco 

licenciado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Procederem no mesmo prazo à limpeza do rés-do-chão do citado prédio; ---------------------------------------- 

3. Procederem no mesmo prazo, para colocarem em guarda os depósitos de gás que se acham na construção 

abandonada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. De acordo com o alvará emitido para o bloco licenciado, procederem à ligação da rede de Gás Natural já 

construída; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Informarem a Câmara Municipal do proprietário da fracção D, para efeitos de Fiscalização Municipal, 

quanto ao uso e destino que lhe está a ser dado. ---------------------------------------------------------------------- 

8 - RAUL DA ROCHA MARTINS - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 8/2004 – Presente o processo 

de loteamento urbano, requerido por Raul da Rocha Martins, que requer a aprovação das obras de urbanização no 

loteamento mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização no loteamento já 

aprovado em 08/06/2007, fixar o prazo de 180 dias e a caução em 14.538,03 € (catorze mil quinhentos e trinta e 

oito euros e três cêntimos), nas condições da informação técnica, datada de 15/09/2009, quanto ao projecto do 

ITED. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - PLANO PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - PARCELA A – Presente a informação 



 
 

da Chefe de Divisão de Planeamento e Urbanismo, Dr. Graça Feio, datada de 21/09/2009, a informar que no 

âmbito da elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A, realizou-se a discussão 

do mesmo, no período compreendido entre 14 de Agosto a 16 de Setembro. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos resultados da discussão pública, verificando que não se 

registou qualquer participação no âmbito da mesma. Assim, não havendo qualquer alteração a introduzir na 

proposta do Plano já aprovado pela Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, remeter para aprovação à 

Assembleia Municipal de 25/09/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Coordenador Técnico, tendo terminado a 

reunião às dezasseis horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


